
 

 

 

 

 

 اهی زیباییبه نام آفریننده

 فراخوان

  داستانیتصویری بازنویسی و بازآفرینی کتابهایی جشنواره

 مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

 ۱۳۹۷اردیبهشت 

 کتابهایدر قلمرو ثار برتر آی جشنوارهپس از برگزاری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز 

 یتصمیم دارد اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ،۱۳۹۵ سال اردیبهشت ماهدر تألیفی  داستانیتصویری

این جشنواره به معرفی  آثار برتر منتشرشده در . داستانی نمایدکتابهای بازنویسی و بازآفرینی تصویری

، مدیران هنری، تصویرگران نویسندگان،بنا بر این تمام ناشران، . اختصاص دارد ۱۳۹۰تا  ۱۳۵۷سالهای

وانند آثار تمی (از نوع بازنویسی و بازآفرینی) داستانیآرایان کتابهای تصویریطراحان گرافیک و صفحه

 .دهندشرکت برتر خود را در این جشنواره

 هدف از برگزاری این جشنواره 

 نویسی و بازآفرینیآثار بازوناشران  نهادن بر کوششهای خالقانه و اثربخش هنرمندان، ادیبانارج. ۱

 .اندکه مشتاقانه راهی دشوار را پیموده و به نیازهای نسل نو ایران پاسخی درخور داده داستانیتصویری

 یادشده ربرانگیختن توجه هرچه بیشتر محققان، دانشجویان و دانشگاهیان به ژرفکاوی و بررسی آثا. ۲

 .صراادبی مع یادبیات کودک و نظریه ینظریه ژرفابخشی بهجهت  آثارو کشف ظرفیتهای پنهان این 

به باالبردن هر چه بیشتر ارزشهای هنری، ادبی و  آثار یادشدههنرمندان، ادیبان وناشران تشویق . ۳

 .محتوایی آثار خویش و توجهی در خور به نیازهای مخاطبان



 

 

 

 .معرفی و ترویج مالکهای دانشگاهی در بررسی آثار ادبیات کودک و نوجوان. ۴

، مشاوران، کتابداران (والدین)معرفی آثار برتر ادبیات کودک و نوجوان ایران به آموزگاران، مابان . ۵

گری را در برقراری پیوند میان کودکان و نوجوانان و آثار ی سترگ میانجیی کسانی که وظیفهو همه

 .اندی ایشان برگزیدهویژه

 بخشهای جشنواره

 :آید برگزارخواهدشدبخش به شرحی که در پی می ۴این جشنواره در 

بازنوشته و بازآفریده ی کتابهای اثر برتر در زمینه ۵در این بخش : معرفی آثار برجسته. ۱

 .شودداستانی معرفی میتصویری

، یک مدیر هنری، یک ، سه تصویرگردر این بخش سه نویسنده: معرفی هنرمندان و ادیبان برتر. ۲

 .معرفی خواهدشد آثار یادشدهآرای و یک صفحهطراح گرافیک 

ی مقاله ۳در این بخش یک کتاب و  :این آثاری برتر در زمینه( کتاب و مقاله)معرفی آثار پژوهشی . ۳

 . تألیفی برتر معرفی خواهدشد

 . شودمعرفی می در این زمینه در این بخش سه ناشر برتر: معرفی ناشران برجسته. ۴

داستانی مالک ارزیابی، اثر در مقام کلیتی تصویری بازنوشته و بازآفریده آثار در مورد :توضیح

متن  یشود که آیا برهمکنش خالقانهبا توجه به این مالک سنجیده می هر اثربرای نمونه . یگانه است

است اثری برجسته بیافریند آرایی توانستهو صفحه (paratext) واژگانی، متن تصویری، پرامتنها

نقشی مؤثر  (پیش متن)؟ و آیا اثر حاضر در پیوند با اثر اصلی که با کودک ارتباطی پویا برقرار کند

میان  نیز از تصویرگران برتر و نویسندگان برترطبیعی است که انتخاب  .کند یا خیربازی می

 .گیردصورت میتصویرگران و نویسندگان چنین آثاری 

 گیردامتیازهایی که به برگزیدگان تعلق می

 اهدای دیپلم افتخار آکادمیا و تقدیرنامه. ۱

 . پژوهشی مطالعات ادبیات کودکی علمیبررسی آثار برگزیده در مجله. ۲



 

 

 

های دکتری به بررسی آثار هنرمندان و آثار های کارشناسی ارشد و رسالهنامهیافتن پایاناختصاص. ۳

 .برگزیده

 .چه برای معرفی به مجمعهای ملی و جهانی الزم باشدی ویژه به برگزیدگان چناننامهدادن توصیه. ۴

  .ای که جشنواره منتشر خواهدکردی آثار هنرمندان برگزیده و آثار برگزیده در مجموعهچاپ چکیده. ۵

 داوریی کار گروه شیوه

« نگاریباز»ی گروه برعهدهداستانی و آثار هنرمندان این قلمرو یتصویر یآثار بازنوشته و بازآفریدهداوری 

 یاعضای تحریریه نظرهای نظری و پژوهشی، گروه از است و برای داوری کتابها و مقاله مرکز مطالعات

 تانیداسارزیابی کتابهای تصویریبرای  داورانی که اشیوه .ی مطالعات ادبیات کودک بهره خواهد بردمجله

گروهی ( ۱: به دو گروه است منتشرشدهنخست تقسیم آثار  اندبرگزیده و بر اساس آن داوریها را آغاز کرده

ی کمتری گروهی که از مالکهای یادشده بهره( ۲مالکهای الزم برای پذیرش برخوردارند و  در مجموع ازکه 

روه آثار گ. شوندیرون گذاشته میی بررسیهای بعدی بکتابهای قرارگرفته در گروه اخیر از دایره. دارند

و با درج رتبه، خالصه و  شوندمییارخوب، خوب و متوسط بخشی عالی، بسنخست به چهار درجه

( ۱۳۹۰تا  ۱۳۵۷ از)داستانی تصویریبازنگاشته تحلیلی کتابهای کلیدواژگان در قالب کتابشناسی توصیفی

ران، آموزگا پژوهشگران، مرکز مطالعات در اختیارشده از سوی خواهندشد و به عنوان آثار توصیهعرضه

و بر ) ی دوم از میان  در مرحله .مشاوران کودکان و نوجوانان قرارخواهدگرفت ، کتابداران،(والدین)مابان 

رگزیده ناشران ب. شوندهنرمندان و ادیبان برتر برگزیده می بیشترین امتیازها را دارند آثار،آثاری که  (اساس  

 .دهندآثار انتخابی به خود اختصاصد که بیشترین امتیاز را در مجموعه آنانی هستن

 چگونگی شرکت در جشنواره

توانند داستانی میتمام ناشران، پژوهشگران، تصویرگران، نویسندگان و هنرمندان قلمرو کتابهای تصویری

ی تواند در زمینههر ناشر می. به دفتر جشنواره بفرستند ۳۰/۹/۱۳۹۶اکثر تا تاریخ ی خود را حد آثار برگزیده

پژوهش و بحث نظری یک ی در زمینهاثر، و  ۱۰داستانی حد اکثر تصویری بازنوشته و بازآفریده کتابهای

ازآفریده بازنوشته و بی کتابهای توانند در زمینههر یک از آفرینندگان آثار نیز می. اثر را نامزد بررسی کند

. از آثار خود را برای بررسی نامزدکنند( کتاب)اثر  یکاثر و پژوهش و بحث نظری  ۵داستانی تصویری

بخش  در. کننددر چند جلد تألیف یافته باشد تمام جلدها در رقابت شرکت می اثریدر بخش پژوهش چنانچه 

ت در این مقاله از آثار خود را نامزد رقاب  ۲مقاله و هر مؤلف  ۴تواند مقاله نیز  هر سردبیر مجله می

 .جشنواره نماید



 

 

 

 چند توضیح 

د و اختصاص دار داستانیبازنویسی و بازآفرینی تصویری این جشنواره به بررسی و معرفی آثار. ۱

 .شودنمیتألیفی و ترجمه  شامل آثار

 .توانند در جشنواره شرکت جوینداند میمنتشر شده  ۱۳۹۰تا پایان سال  ۱۳۵۷آثاری که در سالهای . ۲

ی تخصصی ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شده پس از بررسی در کتابخانهی آثار دریافتهمه. ۳

 بنابر این خواهشمند است. خواهندشد و در اختیار دانشجویان و استادان قرارخواهندگرفتشیراز نگهداری

نخست آن مبنی های ی هنرمندان و پژوهشگران ارجمند آثار خود را با یادداشتی در صفحهناشران و همه

. تندبه دفتر جشنواره بفرس« ی مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیرازکتابخانه»بر تقدیم اثر به 

 .ی این آثار لذت بیشتری خواهندبردگونه دانشجویان و پژوهشگران از مطالعهبدین

 .نسخه برای دبیرخانه فرستاده شود  ۲خواهشمند است از هر اثر دست کم . ۴

ندگان و تصویرگران ارجمندی که دسترسی به برخی از آثار خود ندارند کافی است نام و نویس. ۵

ی جشنواره ی خود را به نشانی دفتر جشنواره پست کنند یا به ایمیل دبیرخانهمشخصات کامل آثار برگزیده

 .است ضروریاما برای ناشران گرامی ارسال اصل آثار . بفرستند

 :به این نشانی بفرستید آثار نامزد شده را لطفا. ۶

پارس، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه ، ساختمان جهان(شیراز دانشگاه)شیراز، پردیس ارم 

 .داستانیی کتابهای تصویریی جشنوارهشیراز، دبیرخانه

 :و برای هرگونه اطالعات بیشتر با این نشانیها مکاتبه کنید

 :ایمیل جشنواره

koodak@rose.shirazu.ac.ir 

 :جشنوارهدبیر  ایمیل

laleh.atashi@shirazu.ac 

 

 (1/8/۱۳۹۶) مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز
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